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Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe? (i co na to 

ustawa Prawo energetyczne?) 

Anna Janosz  

 Problem przerw w dostawach energii elektrycznej stanowi część szerszego 

zagadnienia jakim jest bezpieczeństwo energetyczne
1
. Zapewnienie ciągłości i niezawodności 

dostaw energii elektrycznej jest jednym z podstawowych wyzwań przed jakimi staje 

współczesny sektor energetyczny. Z prognoz Ministerstwa Gospodarki wynika, że w latach 

2014-2017 trzeba będzie wyłączyć wyeksploatowane bloki energetyczne o mocy ok. 4,4 GW, 

co stanowi ok. 36% wyłączeń przewidywanych do końca 2030r.
2
 Ze względu na ciągły wzrost 

zapotrzebowania na energię już w 2015r. mogą pojawić się niewielkie niedobory mocy
3
. 

Jednocześnie Ministerstwo Gospodarski zapowiada, że od 2019r. nadwyżka mocy nad 

zapotrzebowaniem wzrasta do bezpiecznego poziomu. Nie ulega jednak wątpliwości, że 

niedobór energetyczny wymaga podejmowania konkretnych rozwiązań systemowych. Celem 

zapewnienia ciągłości dostaw energii zachodzi równolegle potrzeba budowy nowych bloków 

energetycznych a także konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej.  

Tymczasem nieprzerwana praca sieci elektroenergetycznych wyznacza poziom jakości 

obsługi ponad 16 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej. Mimo doniosłej wagi 

problemu, temat przerw w dostawie energii elektrycznej jest jedynie ,,sezonowym” 

przedmiotem zainteresowania środków masowego przekazu. Pojawia się najczęściej  

w kontekście medialnych doniesień o setkach lub tysiącach osób pozbawionych prądu 

wskutek różnych zjawisk atmosferycznych. Przy tej okazji brak jednak informacji na temat 

praw przysługujących odbiorcom w razie ich wystąpienia. Ewentualnie mają one charakter 

krótkiej i ogólnej wiadomości, pozostawiając konsumentów osamotnionych w dochodzeniu 

roszczeń. Można postawić tezę, że chociaż kolejne nowelizacje ustawy Prawo energetyczne
4
 

w coraz większym stopniu chronią interesy odbiorców, to jednak niski poziom świadomości 

                                                           
1
 Zob. Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.1.2006r. dotycząca działań na rzecz 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych z 18.1.2006r. (Dz. 

Urz. UE L2006 Nr 33, s.22) 
2
 Sprawozdanie z wyników monitowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, Warszawa 2013r. str.47 

http://bip.mg.gov.pl/files/upload/14223/PL_MG_DE_sprawozdanie_2011_2012_20130731_SKAN_w_ost.pdf 

[dostęp 2.3.2014r.] 
3
 A. Kublik, I. Sudak, Strategia pod napięciem. Czy w Polsce zabraknie prądu? 

http://metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/1,133290,15216511,Strategia_pod_napieciem__Czy_w_Polsce_zabraknie

_pradu_.html [dostęp 2.3.2014r.] 
4
 ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) 

http://bip.mg.gov.pl/files/upload/14223/PL_MG_DE_sprawozdanie_2011_2012_20130731_SKAN_w_ost.pdf
http://metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/1,133290,15216511,Strategia_pod_napieciem__Czy_w_Polsce_zabraknie_pradu_.html
http://metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/1,133290,15216511,Strategia_pod_napieciem__Czy_w_Polsce_zabraknie_pradu_.html
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prawnej powoduje, że pozostają oni  wciąż słabymi partnerami w kontaktach z 

przedsiębiorstwem energetycznym.  

Należy podkreślić, że problematyka prawna związana z przerwami w dostawach energii 

elektrycznej jest niezmiernie bogata. Ze względu na obszerność i złożony charakter 

zagadnienia, rozważania niniejszego artykułu zostaną ograniczone do kwestii ,,bieżących” 

przerw w dostawach energii. Głównym celem opracowania jest omówienie zjawiska przerw 

w dostawach energii elektrycznej z perspektywy odbiorcy, w tym konsumenta wskazując 

najistotniejsze prawne aspekty prawne tego zagadnienia.  

Po wyjaśnieniu podstawowych dla omawianego problemu pojęć, w dalszej części rozważań 

poruszona zostanie kwestia praw odbiorców a także obowiązków i odpowiedzialności 

przedsiębiorstw energetycznych z tytułu niedotrzymania parametrów technicznych oraz 

standardów jakościowych obsługi odbiorców. Na zakończenie analizie poddane zostaną 

decyzje wydane przez Prezesa URE i Prezesa UOKIK, w których zakwestionowano 

stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne klauzule umowne pozwalające na uchylenie 

się od odpowiedzialności w razie przerwy w dostawie energii.  

Dla podkreślenia praktycznego wymiaru problemu, teoretyczne rozważania zostaną 

uzupełnione wynikami własnych badań, które zostały przeprowadzone na potrzeby 

niniejszego artykułu. Ich celem było określenie poziomu świadomości prawnej odbiorców w 

zakresie przysługujących im praw w razie wystąpienia przerw w dostawie energii. Badanie 

oparte na próbie losowej przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2014r. wśród 

mieszkańców województwa śląskiego. Wzięło w nim udział 206 osób, w grupie wiekowej od 

18 do 86 roku życia. Respondenci udzielili odpowiedzi na pytania zadawane przy użyciu 

specjalnie przygotowanego kwestionariusza. Wyniki zostaną zaprezentowane w dalszej części 

artykułu. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że badanie miało charakter poglądowo- 

porównawczy, a ich rezultat stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych rozważań.  

 

Energia jako zagadnienie prawne   

Istotą dla dalszego toku wywodu jest pytanie czym w świetle prawa jest energia? Odpowiedź 

pociąga za sobą doniosłe konsekwencje prawne. Zgodnie z definicją legalną rzeczy zawartą w 

art. 45 Kodeksu Cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Wśród signa specifica 

rzeczy przedstawiciele doktryny wymieniają materialny charakter oraz wyodrębnienie  
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z przyrody
5
. Obecnie w literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, że energia elektryczna 

nie jest rzeczą, że względu na brak postaci materialnej. Należy jednak podkreślić, że  

w przeszłości pojęcie rzeczy ulegało zmianom. Artykuł 20 nie obowiązującej już ustawy  

o elektryczności z 1922r. stanowił, że w rozumieniu prawa energię elektryczną uważa się za 

rzecz ruchomą
6
. Jednocześnie należy zauważyć, że energia elektryczna ma charakter 

,,mierzalny” w związku z czym uczestniczy w obrocie cywilnoprawnym
7
. Wymierny 

charakter energii wyraża się tym, że jej zużyta ilość określana jest za pomocą układów 

pomiarowo –rozliczeniowych. Wskazania licznika energii elektrycznej stanowią podstawę 

wzajemnych rozliczeń między odbiorcą a dostawcą energii
8
.  

Specyfika energii elektrycznej determinuje tym samym sposób jej oceny. W przypadku 

sprzedaży rzeczy sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem kupującego za wadę 

zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie (art.556  

i nast. Kodeksu Cywilnego). Jak podkreśla się w doktrynie wada fizyczna polega na braku 

właściwości o których sprzedawca zapewnił kupującego
9
. Zatem kupujący wywodzi swoje 

roszczenie względem sprzedawcy z materialnego charakteru rzeczy. Inaczej jest w przypadku 

energii elektrycznej. Brak postaci materialnej powoduje, że energię elektryczną a właściwe jej 

jakość określamy przez pryzmat wahań, odchyleń, zmian częstotliwości napięcia w tym także 

przerw w dostawach energii elektrycznej. Z perspektywy odbiorcy każda odczuwalna przez 

niego przerwa w dostawie energii jest dolegliwa, bez względu na jej rodzaj i czas trwania. 

Duża częstotliwość przerw krótkich jest szczególnie szkodliwa dla urządzeń nie mających 

funkcji podtrzymania napięcia. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą 

przy wrażliwym na przerwy w dostawach energii procesie technologicznym mogą ponieść 

szkodę majątkową będącą podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej. Tymczasem jak 

wynika z I Krajowego raportu benchmarkingowego z 2009r. dotyczącego jakości dostaw 

energii elektrycznej ,,żadne z przedsiębiorstw energetycznych nie analizuje wpływu 

uciążliwości przerw w dostawie energii dla odbiorców ani ich start z tego tytułu”
10

.  

                                                           
5
 A. Kidyba (red.), Komentarz, Kodeks Cywilny, Tom I, cz. ogólna, Warszawa 2012r. str. 262  

6
 Zob. szerzej Z. Żabiński, Wpływ pojęcia rzeczy na kształtowanie się systemu prawa cywilnego, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1974 z.1 s. 257 
7
 Tak np. Z. Radwański, Prawo cywilne, 2002, s.125, B. Ziemianin, Prawo rzeczowe, s.38, M. Safjan System 

prawa prywatnego Prawo cywilne-cześć ogólna, C. H .Beck Warszawa 2012 s. 1338  
8
 Por. wyrok SN z 19.9.2002r., sygn. V CKN 1183/00, niepubl. ,,Do przeniesienia własności energii elektrycznej 

na nabywcę dochodzi z momentem przeniesienia na jego rzecz jej posiadania, chyba że umowa o dostawę 

energii stanowi inaczej.” 
9
 A. Kidyba (red.) Kodeks Cywilny. Komentarz, Tom III, Zobowiązania –część szczególna LEX 2010 art. 556 

10
 I Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do 

sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 2009r., str. 120 
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Przechodząc do dalszej części rozważań należy stwierdzić, że odbiorcę łączy z przedsiębiorcą 

energetycznym stosunek zobowiązaniowy, na którego treść wpływ mają nie tylko normy 

prawne zawarte w  Prawie Energetycznym, ale także szereg ustaw szczególnych  

i rozporządzeń. Specyfika regulacji przyjęta przez ustawodawcę powoduje, że z jednej strony 

przepisy Prawa Energetycznego nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązki  

o charakterze publicznoprawnym. Z drugiej strony ocena skutków nie wykonania czy 

nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawieranych przez nich umów, będzie 

podlegała ocenie według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym
11

.  

Dostarczanie energii elektrycznej odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetycznego następuje 

(po wcześniejszym zawarciu tzw. umowy przyłączeniowej) na podstawie umowy sprzedaży, 

umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy kompleksowej. Zgodnie 

z art. 4 Prawa Energetycznego przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do 

realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu 

obowiązujących wymagań jakościowych. Z kolei art. 5 ust. 2 Prawa Energetycznego określa 

minimalne wymogi w zakresie treści umów zawieranych w obrocie przez przedsiębiorców 

energetycznych. Wśród obligatoryjnych elementów wyróżnia m.in.: warunki zapewnienia 

niezawodności i ciągłości dostarczania energii, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, a także odpowiedzialność stron za 

niedotrzymanie warunków umowy.  

Głównym zadaniem przedsiębiorcy energetycznego jest dostarczanie energii na warunkach 

określonych zawartą umową. Ocena skutków niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez przedsiębiorcę energetycznego zawsze będzie dokonywana z uwzględnieniem 

wzorca należytej staranności określonego w umowie lub przepisach Prawa Energetycznego. 

Ustawodawca wyznaczając w Rozporządzeniu Systemowym
12

 normy dopuszczalnych przerw 

w dostawie energii elektrycznej kształtuje tym samym miernik należytej staranności 

przedsiębiorstwa energetycznego. Zatem jeżeli działanie przedsiębiorcy energetycznego 

zawiera się w sformułowanym przez ustawodawcę wzorcu to nie sposób przypisać mu 

odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

Równocześnie należy pamiętać, że w odniesieniu do profesjonalisty, a takim bez wątpienia 

jest przedsiębiorstwo energetyczne obowiązuje kwalifikowany stopień staranności określanej 

                                                           
11

 Por. M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2012, s.5 
12

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.5 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego  (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) zwane dalej Rozporządzeniem Systemowym 



5 

 

w doktrynie  mianem ,,szczególnej”
13

. Zgodnie bowiem z  art. 355§ 1 KC dłużnik 

obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Natomiast 

w myśl §2 art. 355 KC należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej 

działalności. Kończąc rozważania nad tą kwestię warto zasygnalizować, iż miernik należytej 

staranności znajdzie każdorazowo zastosowanie przy ocenie wywiązywania się przez 

przedsiębiorcę energetycznego z wymagań w zakresie parametrów jakościowych oraz  

standardów jakościowych, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach.  

Kiedy przerwa planowana staje się przerwą nieplanowaną?  

Ciągłość dostaw oraz stabilność napięcia są czynnikami wpływającymi na jakość handlową 

energii elektrycznej
14

. Z perspektywy odbiorców im mniej przerw i im są one krótsze, tym 

poziom usług świadczonych przez przedsiębiorcę energetycznego jest wyższy
15

. Warto 

nadmienić, że wśród przyczyn zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, odbiorcy obok 

wysokich cen energii wymieniają także niezadowolenie wynikające z problemów  

w dostawach energii w tym przerw. Mylne przekonanie odbiorców, że wraz ze zmianą 

sprzedawcy jakość usług świadczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne ulegnie zmianie 

jest wynikiem błędnego utożsamiania przedsiębiorstwa obrotu z operatorem systemów 

dystrybucyjnych. W 2007r. w związku z implementacją do krajowego systemu prawnego 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 54/2003/WE doszło do podziału 

przedsiębiorstw energetycznych na te, zajmujące się obrotem (sprzedażą energii elektrycznej) 

i te które świadczą usługi dystrybucyjne. Operator systemu dystrybucyjnego jest naturalnym 

monopolistą i to on odpowiada za stan techniczny sieci elektroenergetycznych. Zatem zmiana 

sprzedawcy energii elektrycznej może co prawda spowodować obniżenie ceny energii 

elektrycznej nie wpłynie ona jednak na zwiększenie jakości parametrów technicznych dostaw 

energii.  

W kontekście omawianego zagadnienia należy przywołać wyniki badań zawarte w  

I Krajowym Raporcie benchmarkingowym z 2009r. nt. jakości dostaw energii elektrycznej. 

Wynika z nich, że średni czas trwania przerw nieplanowych wynosi 1,5 godziny i dotyczy 

najczęściej sieci niskich i średnich napięć. Statystycznie przerwy nieplanowane zdarzają się 

                                                           
13

 A. Gil- Rzetecka, Kodeks Cywilny.Komentarz, Zobowiązania –cześć szczególna LEX 2011 art. 355 
14

 I Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do 

sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 2009r., str. 10 i nast. 
15

 Ibidem, s.30 
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cztery razy w roku. Natomiast przeciętny czas trwania przerw planowanych to ok. 4 godziny, 

zdarzają się nieco częściej niż raz na dwa lata. Ponadto możliwość wystąpienia przerw jest 

większa w obszarze wiejskim – ok. 4,3 takich zdarzeń w roku niż w obszarze miejskim, gdzie 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi ok. 1,7
16

.  

Odnosząc się do przeprowadzonych badań własnych wskazać należy że zainteresowaniem 

badawczym został objęty problem częstotliwości przerw w dostawach energii elektrycznej. 

Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie: ,,Jak często zdarzają się 

przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej?” 

 

 

Wykres 1. Ocena respondentów dotycząca częstotliwości 

przerw w dostawach energii elektrycznej (źródło: badanie 

własne) 

Duże zróżnicowanie odpowiedzi wynika z subiektywnego postrzegania przerwy w dostawie 

energii elektrycznej. Część respondentów każdy, nawet kilkusekundowy brak energii 

traktowała jako przerwę. Inni wskazywali, że brak zasilania doskwiera im dopiero po 

kilkudziesięciu minutach.  

Powstaje w tym miejscu pytanie: czym jest przerwa w dostawie energii elektrycznej? 

Zarówno Prawo energetyczne jak i rozporządzenia Taryfowe
17

 i Systemowe nie zawierają 

legalnej definicji przerwy. To ostatnie zawiera jedynie w §40 rozróżnienie przerw ze względu 

na rodzaj i czas trwania. Należy przyjąć, że ,,przerwa w dostawie energii to stan, gdy energia 

nie jest dostępna dla odbiorcy w miejscu dostarczania przewidzianym umową”
18

. Przerwa 

pojawia się gdy brak jest galwanicznego połączenia między odbiorcą a siecią 

elektroenergetyczną (np. wskutek jej fizycznego zerwania) a także wtedy, gdy wartość 

napięcia elektrycznego wskazywana przez urządzenie pomiarowe jest zerowa lub bliska 

zera
19

. Ze szczególnym przypadkiem przerwy w dostawie energii będziemy mieli do 

                                                           
16

 I Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do 

sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 2009r., s. 223 
17

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.8.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst. jedn. Dz.U. z 2013r. poz.1200) zwane dalej 

Rozporządzeniem Taryfowym  
18

I Krajowy raport benchmarkingowy … s. 30 
19

 Ibidem, s. 31 



7 

 

czynienia gdy w miejscu dostarczania przewidzianym umową występuje napięcie, a mimo to 

odbiorca pozbawiony jest prądu wskutek awarii wewnętrznej instalacji. Z perspektywy 

ewentualnej odpowiedzialności przedsiębiorcy energetycznego istotne jest ustalenie 

przyczyny przerwy, a także miejsca jej powstania.  

Pozostawiając na marginesie techniczne aspekty przerw w dostarczaniu energii zauważyć 

należy, iż w świetle postanowień rozporządzenia Systemowego każdy, nawet krótkotrwały  

i przemijający brak energii jest klasyfikowany jako przerwa w dostawie. Paragraf 40 ust. 2 

rozporządzenia Systemowego wyróżnia pięć kategorii przerw: mikro przerwy, zwane inaczej 

przemijającymi (trwają nie dłużej niż 1 sekundę), krótkie (od 1 sekundy do 3 minut), długie 

(od 3 minut do 12 godzin), bardzo długie (od 12 godzin do 24 godzin), katastrofalne (powyżej 

doby).  

Należy podkreślić, że obowiązki nakładane przez ustawodawcę na przedsiębiorców 

energetycznych w zakresie przeciwdziałania zjawisku przerw w dostawie energii są 

uzależnione od ich rodzaju. Rozporządzenie Systemowe rozróżnia przerwy planowane i 

nieplanowane (§40 ust.1). Przy czym przerwa planowana, o której odbiorca nie został 

powiadomiony  jest traktowana jako przerwa nieplanowana (§40 ust.3). Zatem jako 

planowane należy uznać wszelkiego rodzaju przerwy zamierzone, których przyczyny 

powstania są przedsiębiorcy energetycznemu znane, zostały wywołane celowo np. ze względu 

na potrzebę modernizacji infrastruktury sieci. Niemniej jednak w takiej sytuacji na 

przedsiębiorcy energetycznym ciąży obowiązek powiadamiania odbiorców o terminach  

i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej (§42 ww. rozp.) Zarówno 

forma jak i okres wyprzedzenia z jakim odbiorcy powinni być poinformowani jest 

uzależniona od wysokości napięcia. I tak dla odbiorców zasilanych z sieci o napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 1 kV (głównie gospodarstwa domowe) przedsiębiorstwo 

zrealizuje obowiązek jeżeli zamieści ogłoszenia prasowe, internetowe, komunikaty radiowe, 

telewizyjne lub poinformuje odbiorców w inny sposób zwyczajowo przyjęty (np. poprzez 

zawieszenie informacji na słupach energetycznych) z co najmniej pięciodniowym 

wyprzedzeniem.   

Jak wynika z przeprowadzonych badań własnych, aż 77% respondentów uważa, że 

przedsiębiorstwo energetyczne realizuje swój obowiązek informacyjny. 
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Wykres 2. Ocena respondentów dotycząca 

wywiązywania się przez przedsiębiorstwo 

energetyczne z obowiązku informowania  

o planowanej przerwie w dostawie energii 

elektrycznej (źródło: badanie własne)  

 

Zgodnie z §40 rozporządzenia Systemowego przerwy nieplanowane są spowodowane 

wystąpieniem awarii w sieciach elektroenergetycznych. Czas trwania liczony jest od 

momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii informacji o jej wystąpieniu. Zakończenie przerwy następuję z chwilą 

wznowienia dostarczania energii. Jak stanowi §42 ww. rozporządzenia przedsiębiorstwo 

energetyczne przyjmuje od odbiorców przez całą dobę reklamacje i zgłoszenia dotyczące 

dostarczania energii, niezwłocznie przystępuje do likwidacji i usuwania zakłóceń oraz udziela 

odbiorcom na ich żądanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostaw.  

Na marginesie należy zauważyć, że częstą przyczyną przerw w dostawach energii jest 

przestarzała infrastruktura techniczno-organizacja przedsiębiorstw energetycznych. Średni 

wiek sieci elektroenergetycznych to ok. 30 lat a ze względu na zły stan techniczny ok. 30% 

sieci wymaga wymiany. Przedsiębiorcy energetyczni celem poprawy niezawodności 

świadczonych usług wprowadzają rozwiązania polegające na monitorowaniu i automatyzacji 

sieci elektroenergetycznych. Podejmowane działania to jeden z elementów koncepcji Smart 

Grid
20

. Do 2015r. operatorzy systemów dystrybucyjnych planują inwestycje w zakresie 

modernizacji sieci na łączną kwotę ponad 28 mld zł
21

. Nadzór i zdalne sterowanie 

funkcjonowania sieci elektroenergetycznej ułatwia szybkie rozpoznawanie miejsca  

i przyczyny awarii, będącej przyczyną przerwy w dostawie energii. Krótkie przerwy są 

likwidowane poprzez system samoczynnego ponownego załączania (SPZ). Jego zadaniem 

jest ponownie załączanie linii po wyeliminowaniu uszkodzonego elementu sieci. Ponowne 

automatyczne załączenie linii następuje po krótkiej trwającej od 0,5 do 1,1s chwili 

odczuwalnej dla odbiorcy końcowego jako krótkotrwały zanik napięcia tzw. ,,mignięcie”
22

. 

Duża częstotliwość przerw w sposób bezpośredni ma wpływ na poziom wskaźników 

                                                           
20

 Ang. – inteligentna sieć  
21

 Sprawozdanie z wyników monitowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, Warszawa 2013r. str.34 

http://bip.mg.gov.pl/files/upload/14223/PL_MG_DE_sprawozdanie_2011_2012_20130731_SKAN_w_ost.pdf 

[dostęp 2.3.2014r.]  
22

 R. Cwaliński, Samoczynne ponowne załączanie, Elbląg 2009 http://www.cwalinski.cba.pl/SPZ.pdf [dostęp 

2.3.2014r.]  

http://bip.mg.gov.pl/files/upload/14223/PL_MG_DE_sprawozdanie_2011_2012_20130731_SKAN_w_ost.pdf
http://www.cwalinski.cba.pl/SPZ.pdf
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SAIDI
23

, SAIFI
24

, MAIFI
25

 które operator systemu dystrybucyjnego  ma obowiązek 

podawania do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 marca każdego roku
26

.  

 

Uprawienia odbiorców w przypadku wystąpienia przerw w dostawach energii 

elektrycznej.  

Aby określić poziom wiedzy konsumentów na temat praw przysługujących im w razie 

wystąpienia przerw w dostawach energii, w ramach przeprowadzonego badania własnego 

zadano respondentom pytanie: ,,Czy w związku z przerwą w dostawie energii odbiorcy 

przysługują jakieś prawa?” 

 

Wykres 3. Poziom świadomości prawnej odbiorców w zakresie przysługujących im praw w razie 

wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej (źródło: badanie własne)  

Analiza wyników pozwala stwierdzić, iż poziom wiedzy odbiorców na temat przysługujących 

im praw jest niski. Więcej niż połowa respondentów odpowiedziała ,,Nie wiem”. Ci, którzy 

udzielili odpowiedzi: ,,Tak, ale tylko w określonych sytuacjach” na dalsze pytanie czy 

mogliby wskazać przykłady takich sytuacji ograniczali się do lakonicznej odpowiedzi, że 

chodzi pewnie o dłuższy brak energii lub powstanie jakiejś szkody materialnej.  

Zgodnie z §41 ust. 1 rozporządzenia Taryfowego za każdą niedostarczoną jednostkę energii 

elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie 

wyższym niż 1 kV (głównie gospodarstwa domowe) przysługuje bonifikata w wysokości 

dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa  

w dostarczaniu energii. Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała 

miejsce przerwa w dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim 

                                                           
23

 Zob. §41 ust.3 Rozporządzenia Systemowego; SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania 

przerwy długiej i bardzo długiej. 
24

 Ibidem; SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich. 
25

 Ibidem, MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich.   
26

 Zob. §41 ust .3 Rozporządzenia systemowego. Analogiczny obowiązek nałożony jest na operatora systemu 

przesyłowego, który podaje ponadto do publicznej wiadomości wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej w 

systemie przesyłowym(ENS) oraz wskaźnik średniego czasu trwania przerw w systemie przesyłowym(AIT) 
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dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych  

w umowie lub odrębnych przepisach. Zakładając, że przeciętny odbiorca taryfy G 

(gospodarstwo domowe) zużywa 0,4 kWh w ciągu godziny, upust za brak zasilania powyżej 

doby wynosi około 0,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Zatem w razie braku dostaw energii 

przez 48 godzin odbiorca otrzyma bonifikatę w wysokości ok. 17zł
27

. 

Bonifikata zostanie wypłacona jeżeli łącznie zostaną spełnione dwie przesłanki: wystąpi 

przerwa w dostawie energii elektrycznej oraz czas jej trwania przekroczy normy 

dopuszczalnych przerw określone w rozporządzeniu Systemowym
28

. Dopuszczalny czas 

trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii oraz łączny 

czas trwania wyłączeń w ciągu roku uzależniony jest od grupy przyłączeniowej
29

. 

Dopuszczalne czasy trwania przerw długich dla odbiorców grupy IV i V    

(gospodarstwa domowe) 

 Przerwa  Czas trwania jednorazowej 

przerwy 

Suma czasów trwania 

przerw w roku 

Planowana 16 h 35h 

Nieplanowana 24h 48h 

Brzmienie §41 rozporządzenia Taryfowego jednoznacznie wskazuje, że odbiorcy przysługuje 

bonifikata za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej. Jednak w praktyce jest ona 

wypłacana tylko tym odbiorcom, którzy złożą stosowny wniosek. Wniosek odbiorca powinien 

złożyć co do zasady operatorowi systemu dystrybucyjnego albo sprzedawcy energii 

elektrycznej, z którym zawarł umowę kompleksową (ponosi on wtedy odpowiedzialność 

zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego). Na rozpatrzenie wniosku przedsiębiorstwo 

energetyczne ma 30 dni licząc od dnia złożenia 
30

. Prezes URE postulował, by przedsiębiorcy 

energetyczni automatycznie wypłacali bonifikaty poprzez korektę kwoty najbliższego 

rachunku za energię. Propozycje nie zostały jednak uwzględnione przy nowelizacji 

Rozporządzenia Taryfowego.  

                                                           
27

 Szacunkowa wartość bonifikaty pochodzi z komunikatu prasowego spółki Energa -operator S.A.   
28

 Por. M. Pawełczyk, Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego, Toruń 2013r. s.155 wskazuje, że dopuszczalne normy przerw w dostawie 

ulegały zaostrzeniu. Por. §36 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 20.12.2006r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych 

sieci (Dz.U. z 2005r, N.2,poz.6) 
29

 Dla podmiotów zaliczanych do grupy I-III i VI ww. czas dopuszczalnych przerw w dostawie energii powinna 

określać umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.  
30

 Zob. § 39 ust. 2 rozporządzenia Taryfowego 
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Uprzedzając dalsze rozważania na temat charakteru prawnego bonifikaty, trzeba w tym 

kontekście przywołać wyniki przeprowadzonych badań własnych. Respondenci objęci 

badaniem odpowiedzieli na pytanie ,,Czym jest bonifikata ?” 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Poziom wiedzy odbiorców na temat bonifikaty (źródło: badanie własne) 

W pierwszej chwili na podstawie analizy udzielonych odpowiedzi można by stwierdzić, że 

poziom wiedzy odbiorców w tym zakresie jest wysoki. Jednakże należy nadmienić, iż na  

dalsze pytanie: ,,W jakich przypadkach odbiorcy przysługuje bonifikata?” zdecydowana 

większość pytanych miała problem z odpowiedzią. Nie sposób nie zauważyć, iż już samo 

znaczenie słowa ,,bonifikata” wskazuje, że chodzi o rodzaj zniżki, upustu, rabatu.  

Określenie charakteru prawnego bonifikaty pozwala odpowiedzieć na pytanie czy przysługuje 

ona odbiorcy zawsze w razie przekroczenia dopuszczalnych przerw w dostawie energii, czy 

też przedsiębiorstwo energetyczne w razie braku winy z tytułu przerwy w dostawie może 

zwolnić się z obowiązku jej wypłaty.  

Jak twierdzi dr Jerzy Baeher, dr Jakub Pokrzywniak bonifikata za niedostarczenie energii 

elektrycznej stanowi element odpowiedzialności przedsiębiorcy energetycznego za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Konfrontując tę tezę z treścią art. 

485 KC wskazują, że bonifikatę należy postrzegać jako postać kary ustawowej, do której 

odpowiednio stosuje się przepisy o karze umownej. W takim przypadku, zdaniem autorów 

brak winy jest przesłanką zwalniającą przedsiębiorcę energetycznego z odpowiedzialności
31

. 

Z powyższym stanowiskiem zgodziły się także niektóre przedsiębiorstw energetyczne
32

. 

                                                           
31 

J. Baehr, J. Pokrzywiak, Czy odbiorcy zawsze należy się bonifikata za niedostarczenie energii elektrycznej? 
http://www.cire.pl/pliki/2/artykul_bonifikaty_22032010.pdf [dostep 2.3.2014] 
32 

W oficjalnym stanowisku Spółki Enion Energia Sp. z o.o można było przeczytać: ,,Bonifikata stanowi rodzaj 

kary ustawowej określonej w art. 485 k.c., do której zastosowanie mają odpowiednio przepisy o karze umownej 

określone w art. 483 k.c. Zasadą wynikającą z przepisów k.c. jest, że odpowiedzialność przedsiębiorstwa 

energetycznego w zakresie kary umownej (udzielenia bonifikaty) oparta jest na zasadzie winy i pokrywa się z 

zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

zgodnie z art. 471 k.c. Jeżeli umowa nie rozszerza odpowiedzialności dłużnika (przedsiębiorstwa 

http://www.cire.pl/pliki/2/artykul_bonifikaty_22032010.pdf
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Natomiast w ocenie Prezesa URE oraz Prezesa UOKIK obowiązek wypłaty bonifikaty oparty 

jest na zasadzie odpowiedzialności absolutnej a jakiekolwiek uzależnianie jej wypłaty od 

stopnia zawinienia przedsiębiorstwa energetycznego jest niedopuszczalne i sprzeczne  

z literalnym brzemieniem przepisu. Zdaniem Prezesa URE paragraf 41 rozporządzenia 

Taryfowego jednoznacznie wskazuje, że odbiorcy przysługuje bonifikata niezależnie od 

przyczyn przekroczenia dopuszczalnego czasu przerw w dostawie. Prezes UOKIK porównuje 

odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu 

niezgodności towaru z umową. Wskazuje, że ,,odbiorcy przysługuje prawo do uzyskania 

stosownego do okoliczności obniżenia ceny z uwagi na to, iż nabyty towar nie odpowiada 

parametrom jakościowym towaru pełnowartościowego, za który trzeba uiścić pełną cenę
33

.” 

Innymi słowy dla odbiorców oznacza to, że jeżeli przerwa w dostawie energii przekroczy 

dopuszczalny czas trwania określony w Rozporządzeniu Systemowym to na przedsiębiorcy 

energetycznym ciąży obowiązek wypłaty bonifikaty, niezależne od tego czy przerwa nastąpiła 

z jego winy.  

Przedsiębiorca energetyczny  za przerwy w dostawie energii może także ponosić  

odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli na skutek 

braku zasilania odbiorca poniósł szkodę majątkową, której wysokość nie została 

zrekompensowana wypłaconą bonifikatą może dochodzić odszkodowania na podstawie art. 

471 KC lub 435 KC. Zgodnie z art. 471 KC przesłankami odpowiedzialności kontraktowej są: 

niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania będące następstwem okoliczności za 

które dłużnik podnosi odpowiedzialność, szkoda, oraz adekwatny związek przyczynowy
34

. 

Przenosząc powyższe rozważania na obszar omawianego tematu należy zauważyć, że 

odbiorca będzie mógł skutecznie dochodzić odszkodowania jeżeli udowodni, że poniesiona 

przez niego szkoda majątkowa powstała wskutek niedostarczenia energii  przez 

przedsiębiorcę energetycznego zgodnie z zwartą umową. Na przedsiębiorcy energetycznym 

spoczywa ciężar obalenia domniemania, że ponosi on odpowiedzialność za niewykonanie czy 

nienależyte wykonanie zobowiązania.  

                                                                                                                                                                                     
energetycznego), to jego odpowiedzialność z tytułu kary umownej jest wyłączona w przypadku, gdy 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które przedsiębiorstwo energetyczne 

odpowiedzialności nie ponosi.  Okolicznością wyłączającą jakąkolwiek odpowiedzialność dłużnika jest działanie 

siły wyższej”. 
33

 Por. Decyzja Prezesa UOKIK  Nr RKT – 40 / 2012 
34

 K. Osajda (red.), Komentarz, Kodeks Cywilny, Tom II, Zobowiązania C.H. Beck 2013 str. 784 
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Zgodnie z art. 453 KC przedsiębiorca energetyczny ponosi także opartą na zasadzie ryzyka 

odpowiedzialność związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem sił 

przyrody. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 maja 2008r. w sprawie o sygn. III CSK360/2007 

ze przedsiębiorstwo wprowadzane w ruch za pomocą sił przyrody uznał przedsiębiorstwo 

zajmujące się przesyłem energii elektrycznej. Warto podkreślić, iż w tym przypadku 

adresatem roszczeń odbiorcy będzie operator systemu dystrybucyjnego. Przedsiębiorca 

energetyczny aby zwolnić się z odpowiedzialności musi wykazać, że szkoda nastąpiła 

wskutek siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie 

ponosi odpowiedzialności. Przedsiębiorcy energetyczni w praktyce najczęściej próbują 

uchylić się od odpowiedzialności powołując się na wystąpienie siły wyższej. Pojęcie siły 

wyższej nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Powszechnie przyjmuje się  

w doktrynie oraz orzecznictwie, że jest to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, 

niemożliwe do zapobieżenia
35

. Nie ulega wątpliwości, że praca sieci elektroenergetycznych 

jest narażona  na działanie różnych czynników zewnętrznych w tym nieprzewidywalnych 

anomalii pogodowych. Jednak występującym cyklicznie w danej szerokości geograficznej 

zjawiskom atmosferycznym nie można przypisać znamion siły wyższej. Ponadto w myśl art. 

4ust. 1 Prawa energetycznego przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją 

jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do zaopatrzenia odbiorców 

w energię w sposób ciągły i niezawodny. Przedsiębiorca energetyczny nie może zwolnić się 

od odpowiedzialności, gdy szkoda w istocie powstała nie wskutek działania siły wyższej  

a złego stanu technicznego infrastruktury. Wskazuje na to stanowisko Sądu Najwyższego 

wyrażone w wyroku z dnia 31 sierpnia 1989r. w sprawie o sygn. ICR 378/89 ,, Uderzenie 

pioruna (wyładowania elektryczne w czasie burzy) w przewody wysokiego napięcia i ich 

uszkodzenie w sposób narażający na wyrządzenie szkody nie może być uważane za 

nastąpienie szkody wskutek siły wyższej, jeżeli zakład wprawiany w ruch za pomocą sił 

przyrody nie stosuje bez względu na przyczynę najwyższego standardu środków  

i zabezpieczeń technicznych”. W przywołanym wyrok Sąd Najwyższy stwierdził: 

,,gwałtowne burze, ulewy, wichry nie są w naszym kraju zjawiskiem nie spotykanym,  

a napowietrzne urządzenia należące do pozwanego winny być tak skonstruowane, aby 

właśnie przy takich zakłóceniach nie narażały na wypadki osób z nich korzystających, a także 

osób, które znajdowały się w ich pobliżu
36

.” Oceniając więc odpowiedzialności 

                                                           
35 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania , cześć ogólna C. H .Beck 2010 str. 84 
36

 Por. wyrok SN z dnia 1989.08.31 I CR 378/89 niepublikowany 
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przedsiębiorcy energetycznego za przerwę w dostawie energii spowodowanej warunkami 

pogodowymi należy postawić pytanie czy przedsiębiorca energetyczny przy dołożeniu 

należytej staranności mógł zapobiec jej powstaniu? Od okoliczności stanu faktycznego 

konkretnego przypadku będzie zależała ocena czy sieć elektroenergetyczna przy danych 

warunkach pogodowych powinna działać bezawaryjnie czy też jej uszkodzenie, jest skutkiem 

zaniedbań przedsiębiorcy.  

Problem nadużywania pojęcia siły wyższej dla zwalniania się z odpowiedzialności przez 

przedsiębiorców energetycznych i formułowania definicji  vis maior niejako ,,na zapas” 

pojawia się w także w kontekście stosowanych przez nich wzorców umownych.  

Instytucjonalna kontrola przedsiębiorstw energetycznych w razie przerw w dostawach 

energii elektrycznej.  

Na zakończenie, zgodnie z zapowiedzią, ostatnią kwestią wymagającą podjęcia jest 

stosowanie przez przedsiębiorców energetycznych niedozwolonych klauzul umownych 

ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność z tytułu przerw w dostawie energii
37

. 

Jak wynika z raportu UOKIK z 2011r. dotyczącego pozycji konsumenta na rynku 

energetycznym zakwestionowane postanowienia zawarte w wzorcach umownych 

stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne dotyczą w większości zbyt ,,liberalnego” w 

ocenie Prezesa UOKIK rozumienia pojęcia ,,siły wyższej”. Zdaniem Prezesa UOKIK 

przedsiębiorstwa energetyczne bezpodstawnie rozszerzają pojęcie siły wyższej, arbitralnie 

przypisując cechę nieprzewidywalności zjawiskom, które jej nie posiadają np. strajk, wichura, 

ulewne deszcze, sadź czy śnieżyce
38

. Tego typu postanowienia dają zaś przedsiębiorstwu 

energetycznemu możliwość zwolnienia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia
39

. 

Nie ulega wątpliwości, że niekorzystne warunki atmosferyczne są częstą przyczyną 

nieplanowanych przerw w dostawach energii. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych 

                                                           
37

 O tym jak dotkliwe mogą być sankcję nałożone przez Prezesa UOKIK przekonała się Spółka Enion (obecnie 

Tauron Dystybucja S.A.) Na mocy decyzji RWR 44/2011 Prezes UOKIK nałożył na Spółkę karę w łącznej 

wysokości 1,8 mln złotych. W toku postępowania antymonopolowego ustalono, że wzorce umowne zawierane 

przez spółkę nie określały wysokości bonifikaty (obligatoryjny element umowy zgodnie z art. 5 PE) w razie 

niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakości. Por. wyrok SOKIK 29.11.2013r. syng. 

XVII Ama 24/12 
38

 Por. Rejestr klauzul niedozwolonych dostępny na  http://www.uokik.gov.pl/, wpis nr. 354   
39

 Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej Warszawa-Wrocław 2011r., 

http://www.uokik.gov.pl/raporty2.php [dostęp: 3.2.2014r.] 

http://www.uokik.gov.pl/raporty2.php
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badań własnych. Respondentom zadano pytanie ,,Jaka jest najczęstsza przyczyna przerw w 

dostawie energii?” 

 

Wykres 5.  Ocena respondentów dotycząca  przyczyn  przerw w dostawie energii  (źródło: badanie własne) 

Natomiast aby dane zjawisko atmosferyczne wyłączało odpowiedzialność przedsiębiorcy, 

musi być nietypowe i  nadzwyczajne dla danej pory roku. Przedsiębiorca może skutecznie 

zwolnić się od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że przyczyną przerwy w dostawie energii 

były ekstremalne warunki pogodowe, a sieć dystrybucyjna została  prawidłowo 

zaprojektowana i była modernizowana.     

Podsumowanie  

W podsumowaniu rozważań w przedmiocie przerw w dostawach energii elektrycznej 

stwierdzić należy, iż zjawisko to zostało prawnie uregulowane zarówno w przepisach prawa 

energetycznego, jak i zastosowanie mają przepisy prawa antymonopolowego oraz reguły 

ogólne prawa cywilnego. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu należy 

zauważyć, że przerwy w dostawach energii elektrycznej są możliwe a w granicach 

określonych przez prawo nawet dopuszczalne. Z jednej strony ustawodawca uwzględniając 

fakt, że ich występowanie jest niejako ,,wkalkulowane” w działalność przedsiębiorstw 

energetycznych wprowadza dopuszczalne normy przerw w dostawie energii. Z drugiej jednak 

strony celem ochrony interesów odbiorców nakłada na przedsiębiorców energetycznych 

szereg obowiązków w razie ich zaistnienia. Pomimo tego jednak, jak pokazują 

przeprowadzone badania własne poziom wiedzy konsumentów na temat praw 

przysługujących im w razie wystąpienia przerw w dostawach energii jest niski. Ze względu na 

ograniczony zakres niniejszego opracowania należy poprzestać na konkluzji, że temat przerw 

w dostawach energii elektrycznej jest niezwykle aktualny i wymaga pogłębionej analizy 

zwłaszcza operatorów systemów dystrybucyjnych nie tylko pod względem rodzajów  

i częstotliwości przerw, ale przede wszystkim pod kątem ewentualnych strat oraz 

ekonomicznych konsekwencji przerw w dostawach energii dla odbiorców.   
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